
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οριστική μετεγκατάσταση, μεταφορά έδρας και 
μετονομασία του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδα-
στηρίου Εχίνου.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επών.) CASAROTTO 
(όνομα) CARLO.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. 
Ημαθίας για το έτος 2018.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας-απασχόλησης με αμοιβή, για τρεις (3) υπαλλή-
λους του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ για το έτος 2018.

5 Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωρια-
κής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, για το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 51103/Θ2 (1)
  Οριστική μετεγκατάσταση, μεταφορά έδρας και 

μετονομασία του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδα-

στηρίου Εχίνου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄) «Ρύθ-

μιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών ...» (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄).

δ) Του άρθρου 59 του π.δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων».

2. Την αριθμ. 3/24-11-2015 πράξη του Εποπτικού Συμ-
βουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης 
(Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.).

3. Την αριθμ. 73992/Θ2/05.05.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΒΙ4653ΠΣ-
Ζ1Ψ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων «Έγκριση προσωρινής μεταστέγασης 
Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου».

4. Το αριθμ. 501/28.08.2017 έγγραφο του Διευθυντή 
και Υποδιευθυντή του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδα-
στηρίου Εχίνου για την ολοκλήρωση των εργασιών στο 
κτίριο στέγασης του Ιεροσπουδαστηρίου.

5. Την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα, της αποστολής 
και της λειτουργίας των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδα-
στηρίων Θράκης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την οριστική μεταστέγαση και μεταφο-
ρά της έδρας του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρί-
ου Εχίνου από τον Εχίνο στην πόλη της Ξάνθης, Μιχαήλ 
Καραολή 79-81. Το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο 
θα φέρει, εφεξής, την επωνυμία «Μουσουλμανικό Ιερο-
σπουδαστήριο Ξάνθης».

2. Oι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μουσουλμανικού 
Ιεροσπουδαστηρίου στον Εχίνο διατηρούνται σε λει-
τουργία για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και επιμορ-
φωτικών αναγκών του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδα-
στηρίου.

3. Το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης υπά-
γεται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τη Γενική 
Γραμματεία Θρησκευμάτων η οποία συνεργάζεται για το 
σκοπό αυτό με το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης και 
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    (2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον (επών.) 

CASAROTTO (όνομα) CARLO. 

 Με την αριθμ. 21/2016/12-03-2018 καταλογιστική 
πράξη Απλής Τελωνειακής παράβασης της Προϊστα-
μένης του Τελωνείου Χανίων, στον (επών.) CASAROTTO 
(όνομα) CARLO Νόμιμο εκπρόσωπο της μεταφορικής 
εταιρίας FOXLOG LOGISTICS AND TRANSPORT S.R. Δ/νση: 
VIA VECCHIA FERRIERA 22 36100 VICENZA ΚΩΔΙΚΟ EORI 
IT 03274210248, Καταλογίστηκε παράβαση για τη μη 
τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 92 παρ. 1 του ΚΑΝ 
2913/92 «Περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα » και των 
άρθρων 24 παρ. 1 και 38 παρ. 6 του ν. 2960/2001 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω και κηρύχθηκε 
υπόχρεη ως αστικά συνυπεύθυνη η εταιρεία, το προ-
βλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 7 του άρθρου 144 του 
ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», πολ-
λαπλό τέλος (2.200) δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ, πλέον 
Τ.Χ. (44) σαράντα τέσσερα ευρώ και ΟΓΑ (8,80) οκτώ 
ευρώ και ογδόντα λεπτά.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΙΓΑΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. οικ. 158415(1074) (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

της Π.Ε. Ημαθίας για το έτος 2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ 1 εδ α του άρθρου 282 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης 
(ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄) « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη-

ση, και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση 
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την αριθμ. απόφ. 2/1757/0026/17(ΦΕΚ 17Β΄/
12-1-2017 του Υπ. Οικονομικών « Καθορισμός δικαιολο-
γητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, 
νυχτερινή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας. 
Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την με αριθμ. 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β΄/
10-2-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανι-
κών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμ-
ματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτε-
λεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσε-
ων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων 
και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας».

9. Το με αριθμ. 14/13.2.2018 έγγραφο του Γραφείου 
του Εκτελεστικού για την έγκριση πίστωσης για την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ».

10. Την αρ. Α/Α 1063 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με αριθμ. 145027 (1294)/22.03.2018 με την οποία εγκρί-
θηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους οχτώ χιλιάδες ευρώ 
(8.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 02.721.0511.β.01) οικονο-
μικού έτους 2018 για την υπερωριακή απογευματινή 
εργασία-απασχόληση δεκατριών (13) υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

11. Τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που ασκεί 
τα κάτωθι αντικείμενα σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. π.δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/
Α΄/2010), για τη διενέργεια των κάτωθι ελέγχων: 

Α. Για το τμήμα Χορήγησης Αδειών
• Έλεγχοι για εκδόσεις αδειών εγκατάστασης βιομη-

χανιών-βιοτεχνιών-εργαστηρίων καθώς και έλεγχοι λει-
τουργίας αυτών.

• Έλεγχοι για γνωστοποιήσεις-αναγγελίες έναρξης ερ-
γαστηρίων

• Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε καταγγελίες 
που αξιολογούνται σοβαρές

• Συμμετοχή στο ΚΕΠΠΕ
• Έλεγχοι για εκδόσεις αδειών μεταλλείων και λατο-

μείων
• Έλεγχοι για έκδοση αδειών διανομής εμφιαλωμένου 

υγραερίου ή διανομής πετρελαίου θέρμανσης.
Β. Για το τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών
• Περιοδικός έλεγχος μέτρων και σταθμών.
• Έλεγχος λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές.
• Έλεγχος καταστημάτων για τη δυνατότητα πληρωμής 

με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτες).
• Δειγματοληψίες αλκοολούχων ποτών.
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• Δειγματοληψίες τροφίμων και βιομηχανικών προϊ-
όντων.

• Δειγματοληψίες καυσίμων από πρατήρια υγρών καυ-
σίμων.

• Έλεγχοι σε βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμαν-
σης.

• Έλεγχοι για χρήση τερματικού (pos), αποδοχής πλη-
ρωμής με κάρτα.

• Συμμετοχή σε μικτές δράσεις με άλλες συναρμόδιες 
υπηρεσίες.

• Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε καταγγελίες 
που αξιολογούνται σοβαρές.

• Έλεγχοι σε:
• καταστήματα εστίασης και αναψυχής, που λειτουρ-

γούν απογευματινές ώρες
• τουριστικές περιοχές όπου αναπτύσσονται ποικίλες 

εμπορικές δραστηριότητες
κυρίως σε απογευματινές ώρες
• πρατήρια υγρών καυσίμων
• περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και Πάσχα)
• Φροντιστήρια, ΓΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που 

λειτουργούν κυρίως απογευματινές ώρες
• εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται για θρησκευτι-

κές ή επετειακές εορτές λαϊκές αγορές και στο υπαίθριο 
εμπόριο.

Γ . Για το Τμήμα Απασχόλησης και Υποστήριξης Εκ-
παίδευσης

• Υπερωριακές εργασίες για την οργάνωση και τη δια-
δικασία της μεταφοράς μαθητών.

• Υπερωριακές εργασίες, εντός Υπηρεσίας, για την ολο-
κλήρωση περιπτώσεων με προθεσμίες.

Α. Για το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
• Έκτακτες Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις για τον 

έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων των Αποφά-
σεων Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή 
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), προς 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 
160Α΄) (άρθρο 186, παρ. 21 και 22. ΣΤ. Έργων - Χωροτα-
ξίας - Περιβάλλοντος του ν. 3852/2010).

• Έκτακτες Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις για τον 
έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας (άρθρο 210Α. Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής του ν. 3852/2010).

• Έκτακτες Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις σε έργα και 
δραστηριότητες της Περιφερειακής Ενότητας, είτε μέσω 
του Τμήματος είτε μέσω του ΚΕΠΠΕ, σε φυσικά ή νομι-
κά πρόσωπα, που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή 
άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις 
ισχύουσες διατάξεις, άρθρο 30 του ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 
160/Α΄/1986) όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3010/2002 
(Φ.Ε.Κ. 91/Α΄/25-4-2002) και ν.  4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24/
Α΄/13-2-2012).

• Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων είτε 
αυτεπάγγελτα μετά από καταγγελία είτε μετά από Ει-
σαγγελική Παραγγελία είτε μετά από ειδοποίηση άλλων 
δημόσιων αρχών και υπηρεσιών.

• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων για τη τήρηση 
του ετήσιου προγράμματος επιτήρησης του αρδευτικού 
δικτύου.

• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων για την επι-
τήρηση της ποιότητας των υδάτων του ποταμών και 
ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας.

• Δειγματοληψίες από την έξοδο Εγκαταστάσεων Επε-
ξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των Δήμων της Περιφερειακής 
Ενότητας.

• Δειγματοληψίες από την έξοδο Μονάδων Επεξεργα-
σίας Λυμάτων (ΜΕΛ) των βιομηχανιών/βιοτεχνιών της 
περιφερειακής Ενότητας.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών υπάλληλοι θα απασχοληθούν 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς ο όγκος 
της καθημερινής, τρέχουσας δουλειάς σε συνδυασμό με 
το μικρό αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων και την εξυ-
πηρέτηση του κοινού τηλεφωνικά ή κατά προσέλευση, 
καθιστά δύσκολη τη διεκπεραίωση τους κατά τη διάρ-
κεια του κανονικού ωραρίου. 

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη οχτώ χιλιάδες ευρώ ( 8.000 €) για την υπερωρι-
ακή απογευματινή εργασία των δεκατριών (13) υπαλλή-
λων της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΕ 
Ημαθίας και υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί-
ας-απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές 
ώρες, για δέκα τρεις (13) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας για το χρο-
νικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2018.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξοντα 
αριθμό 11 σκεπτικό της απόφασης.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (απο-
γευματινής), είναι κατ’ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

4. Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ 
Ημαθίας θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου 
υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης, ανά Τμήμα, στην 
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο 
βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής ερ-
γασίας, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα και οι ώρες εργασίας-απασχόλησης για τον 
καθένα, ανά εξάμηνο

5. Αριθμός υπαλλήλων: δεκατρία (13) Απαιτούμενη 
δαπάνη: χιλιάδες ευρώ 8.000 € για υπερωριακή απα-
σχόληση.

6. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας θα βεβαιώσει την πραγμα-
τοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την 
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
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8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 29 Μαρτίου 2018 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 152798/441 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας-απασχόλησης με αμοιβή, για τρεις (3) υπαλλή-

λους του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-

πτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ για το έτος 2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ.  5 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις ...».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη-
ση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση 
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(ΦΕΚ. 4302/Β΄/30-12-2016).

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την αριθμ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπ. Οικο-
νομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17/Β΄/2017 περί 
καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής.

8. Το αριθμ. 14/13-2-18 έγγραφο του Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Π.Κ.Μ., με το οποίο εγκρίνει τη χορήγηση 
υπερωριών για το έτος 2018.

9. Την με αριθμ. οικ. 30110(385)/27-01-2017 απόφαση 
Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017, περί «Μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρ-
χες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους 
Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύν-
σεων, των Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, 
Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφεί-
ων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την αριθμ. Α/Α 1090 απόφαση Ανάληψης Υπο-
χρέωσης με αριθμ. 53453/1617, 79171/2575/5-3-2018 
(ΑΔΑ: ΩΨ4Μ7ΛΛ-ΚΔ1) με την οποία εγκρίθηκε η δέ-
σμευση πίστωσης συνολικού ύψους εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της ΠΕ 
Θεσσαλονίκης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΚΑΕ 02.21.01.721.0511.α.01) οικονομικού έτους 2018 
(α/α 1007), από την οποία το ποσό των τριών χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) είναι για την υπερωριακή 
απογευματινή εργασία-απασχόληση τριών (3) υπαλλή-
λων του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος ΠΚΜ, όπως αναφέρεται στο αριθμ. 
47457/148/26-1-18 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ.

11. Τις έκτακτες και τακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του 
Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης προκειμένου, να μπο-
ρεί να συμβάλει ενεργά στην καταγραφή των αρμοδιοτή-
των της Γενικής Διεύθυνσης και των διαδικασιών αυτών, 
καθώς και στην ομογενοποίηση των αποφάσεων και των 
εγγράφων, στη σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων, 
την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και την ενημέρωση 
της ιστοσελίδας της ΠΚΜ, σε συνεργασία πάντα με τις 
Διευθύνσεις Έδρας, να παρακολουθεί και να ελέγχει 
την πρόοδο όλης αυτής της διαδικασίας καθώς και την 
υλοποίηση της από τις Διευθύνσεις των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

12. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παρα-
πάνω έκτακτων και τακτικών υπηρεσιακών αναγκών, 
οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας καθώς ο όγκος της καθημερινής, 
τρέχουσας δουλειάς σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό 
υπηρετούντων υπαλλήλων και την εξυπηρέτηση του 
κοινού, καθιστά δύσκολη τη διεκπεραίωση τους κατά 
τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) και 
υπάρχει σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας-
απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργασίμων ημερών για τρεις (3) υπαλλήλους του 
Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος ΠΚΜ, για το χρονικό διάστημα από την δημο-
σίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
έως 31-12-2018.

2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν 
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξοντα 
αριθμό 11 σκεπτικό της απόφασης.

3. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης (απο-
γευματινής), είναι κατ’ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

4. Για το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος ΠΚΜ θα εκδοθεί απόφαση συγκρό-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16845Τεύχος Β’ 1550/08.05.2018

τησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέ-
χοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο 
οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής 
εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας-απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες εργασίας-απασχόλησης 
για τον καθένα, ανά εξάμηνο.

5. Αριθμός υπαλλήλων: 3. Απαιτούμενη δαπάνη: τρεις 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500 €).

6. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο 
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα 
αποχώρησης.

7. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος ΠΚΜ θα βεβαιώσει την πραγματο-
ποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την 
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

8. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη 27 Μαρτίου 2018 

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 8/60 (5)
    Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωρι-

ακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασί-

ας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 

και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, νια 

το έτος 2018. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

  Έχοντας υπόψη του:
1) Τις διατάξεις των ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ. Α΄/

24.12.2014) [άρθρο 12], ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/
11.5.2015) [άρθρο 33], ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/
4.12.2015) [άρθρο 34], ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/
16.12.2015) [άρθρο 20], ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α΄/
21.2.2016) [άρθρο 42], ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄/
7.8.2017) [άρθρο 64] και της κοινής υπουργικής από-
φασης Β1 α/40746/29.5.2015 (ΦΕΚ 1018/τ. Β΄/3.6.2015), 
όπως ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.6.2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως 
ισχύει.

4) Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854/27.12.2017 (ΦΕΚ 4863/ 
τ.Β΄/29.12.2017) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουρ-

γού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με 
θέμα: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερι-
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια», σύμφωνα με την οποία, από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 του Υπουργείου Υγείας, κατανεμήθηκε για την 4η 
Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, συνο-
λική δαπάνη ύψους 9.000.000,00 €, για την καθιέρωση 
με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας 3.648.000 ωρών, για περίπου 7.003 
μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
(πλην ιατρών) των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (παρ. 13Δ).

5) Την αριθμ. 51879/28.12.2017 απόφαση του Διοι-
κητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης, με θέμα: «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης 
Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, και αριθ-
μού προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - 
Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρί-
ες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 
2018» και ΑΔΑ: 7ΚΜ0ΟΡ1Ο-Ε93, η οποία κοινοποιήθηκε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Νοσοκομείο στις 
28.12.2017 (αριθμ. του Νοσοκομείου 23/2.1.2018) και 
σύμφωνα με την οποία στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ κατανεμή-
θηκε ποσό 1.107.000,00 € για την αμοιβή υπερωριακής, 
νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μό-
νιμου - ΙΔΟΧ προσωπικού για 396.000 ώρες συνολικά.

6) Την αναγκαιότητα υπερωριακής εργασίας από το 
προσωπικό του Νοσοκομείου, προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η ασφαλής λειτουργία του σε 24ωρη βάση, η κά-
λυψη των γενικών εφημέριων (κάθε τρεις ημέρες) και 
γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών 
προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

7) Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ανώτατου συ-
νολικού ποσού 1.107.000,00 € θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2018 
(ΚΑΕ 0261, 0263, 0561,0565, 0566).

8) Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
9) Την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίζει:
Την έγκριση:
α) Της καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή για την απα-

σχόληση υπαλλήλων, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, είτε 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου είτε προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου είτε κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με την πραγματοποίη-
ση από αυτούς υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κάθε 
φορά που χρειάζεται κατά το έτος 2018, για τη διασφάλι-
ση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκο-
μείου, μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην 
αριθμ. 51879/28.12.2017 απόφαση του Διοικητή της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με 
ΑΔΑ: 7ΚΜ0ΟΡ1Ο-Ε93.

β) Της δαπάνης ύψους 1.107.000,00 € για Υπερωρίες, 
Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού του 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16846 Τεύχος Β’ 1550/08.05.2018

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, το οποίο θα κατανεμηθεί σε περίπου 
1.150 υπαλλήλους για 396.000 ώρες, σύμφωνα με την 
αριθμ. 51879/28.12.2017 απόφαση του Διοικητή της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με 
ΑΔΑ: 7ΚΜ0ΟΡ1Ο-Ε93. Ορίζεται ρητά ότι οι ώρες της απα-
σχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
δεν θα υπερβαίνουν ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο: 

• τις 120 ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία, 
• τις 96 ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτε-

ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
γ) Της ενημέρωσης από τη Διοίκηση του Νοσοκομεί-

ου, των Διευθυντών των Υπηρεσιών (Διοικητική, Νοση-
λευτική και Τεχνική) του Νοσοκομείου, για το ποσό του 
1.107.000,00 € που κατανεμήθηκε, ως αποζημίωση για 
Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προ-
σωπικού, βάσει της αριθμ. 51879/28.12.2017 απόφασης 
του Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης, με ΑΔΑ: 7ΚΜ0ΟΡ1Ο-Ε93. 

δ) Της απασχόλησης του Λοιπού Προσωπικού κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και την πραγματο-
ποίηση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, η οποία θα 

γίνεται σύμφωνα με τα προγράμματα που καταθέτουν 
οι Προϊστάμενοι των Κλινικών/Τμημάτων/Εργαστηρίων 
και εγκρίνονται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων 
Υπηρεσιών μετά το πέρας έκαστου μηνός. Τα τελικά προ-
γράμματα (εκκαθάριση) θα καταχωρούνται από τους 
Προϊστάμενους των Κλινικών/Τμημάτων/Εργαστηρίων 
μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 
αυτόν που αφορούν και στη συνέχεια θα συγκεντρώνο-
νται στο Γραφείο Μισθοδοσίας, προκειμένου να επεξερ-
γασθούν και να προβεί στην εκκαθάριση, την έκδοση του 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και την αποστολή 
του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπη-
ρεσία Ελέγχου για λήψη της απαιτούμενης έγκρισης και 
πληρωμή μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Mαρτίου 2018

Ο Διοικητής - Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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